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Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie  
 

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment 

van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Door actieve begeleiding te bieden, 

beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun 

leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.  

Via deze nieuwsbrief willen we jullie 

informeren over de stand van zaken van het 

programma Nu Niet Zwanger (NNZ) in Regio 

Arnhem.  

 

Het programma Nu Niet Zwanger 

Het doel van het programma is dat kwetsbare 
mensen een bewuste keuze maken over het 
moment van hun kinderwens en niet onbedoeld 
zwanger raken. Het programma NNZ valt onder 
Kansrijke Start.  
 

Meer informatie 

Landelijke website NNZ: www.nunietzwanger.nl  
Website VGGM: Nu Niet Zwanger | GGD voor 

Professionals - Gelderland-Midden (ggdgm.nl)  

Kansrijke Start: Kansrijke Start | Kansrijke Start 

(kansrijkestartnl.nl) 

 

Netwerk Nu Niet Zwanger Regio Arnhem blijft 

zich uitbreiden 

Nu Niet Zwanger investeert in twee belangrijke 
ketens:  
De hulpverleningsketen bestaat uit 
professionals/  instellingen die direct contact 
hebben met de doelgroep en een rol vervullen in 
de begeleiding van de cliënt.   

De somatische keten bestaat uit medische 
professionals die nodig zijn om anticonceptie te 
kunnen realiseren wanneer anticonceptie niet 
via reguliere wijze mogelijk is.  
Momenteel zijn er ruim 40 instellingen 
aangesloten bij het netwerk Nu Niet Zwanger in 
de regio Arnhem.  Het projectteam houdt zich 
actief bezig met het benaderen en aansluiten 
van deze netwerkpartners in de regio Arnhem. 
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Door deze contacten in dit NNZ netwerk dragen 

wij bij aan de de coalitievorming zoals Kansrijke 

Start beoogd. 

 

Trainingen, intervisie en inspiratiesessies 

We zijn volop bezig met het geven van trainingen 
voor aandachtsfunctionarissen binnen 
organisaties die werken met de kwetsbare 
doelgroep.  
Op dit moment zijn er 47 
aandachtsfunctionarissen actief. Zij hebben 

http://www.nunietzwanger.nl/
https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals-0/nu-niet-zwanger
https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals-0/nu-niet-zwanger
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kansrijkestartnl.nl%2F&data=04%7C01%7Cannelies.van.zeeland%40proscoop.nl%7C9b4dcdb8d9d949aeaf8808d903cc267f%7C19fb57c32a4e4ba48bc8419062a7da91%7C1%7C0%7C637544997800485355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i2QpTOv243tuuUZdgQcdMfWXbW1Cew%2BJuLIPc9onX5s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kansrijkestartnl.nl%2F&data=04%7C01%7Cannelies.van.zeeland%40proscoop.nl%7C9b4dcdb8d9d949aeaf8808d903cc267f%7C19fb57c32a4e4ba48bc8419062a7da91%7C1%7C0%7C637544997800485355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i2QpTOv243tuuUZdgQcdMfWXbW1Cew%2BJuLIPc9onX5s%3D&reserved=0
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inmiddels, samen met collega professionals, met 
meer dan 150  cliënten het gesprek rondom 
kinderwens gevoerd.  
De aandachtsfunctionarissen volgen drie keer 
per jaar intervisie. Ook organiseren we 
inspiratiesessies voor organisaties die geen of 
niet direct een aandachtsfunctionaris NNZ 
kunnen/ willen inzetten. Op deze manier maken 
wij ze bekend met het  programma NNZ en 
hopen wij hen te enthousiasmeren de 
methodiek NNZ toe te gaan passen. 
 

Cijfers NNZ regio Arnhem juni 2019 t/m febr 2021 

 
 

Programma Nu Niet Zwanger op de agenda bij 

de gemeenten 

Het programma Nu Niet Zwanger stond in maart 
op de agenda van het ambtenaren overleg en 
bestuurlijk overleg publieke gezondheid. 
Het betreft de 10 deelnemende gemeenten aan 
NNZ en de 5 andere gemeenten van VGGM; 
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, 
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Westervoort en Zevenaar & gemeenten Ede, 
Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk en 
Wageningen. Ons doel is om het programma te 
blijven voortzetten en vanaf halverwege 2022 te 
borgen in de gemeenten. 
Voor de kwetsbare doelgroep, de professionals 
en de gemeenten is het van groot belang dat er 
blijvend geïnvesteerd wordt in het programma.  
 

Evaluatie Nu Niet Zwanger in regio Arnhem 

In het tweede kwartaal van 2021 wordt het 
programma Nu Niet Zwanger in regio Arnhem 
geëvalueerd op basis van een aantal 
kwantitatieve indicatoren. Voorbeelden zijn het 

aantal cliënten, budget anticonceptie, 
deelnemende ketenpartners en aantal 
aandachtsfunctionarissen bij deze 
ketenpartners. Daarnaast komt er een 
kwalitatieve evaluatie door middel van het 
afnemen van een aantal interviews en/of 
uitzetten van een enquête bij de 
aandachtsfunctionarissen NNZ.  
 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse NNZ 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft het programma Nu Niet Zwanger 
opdracht gegeven om een maatschappelijke 
kosten baten analyse (mkba) uit te voeren. De 
resultaten kun je hier lezen: Maatschappelijke 
Kosten Baten Analyse - GGD Nu Niet Zwanger 

 
Onderzoek meerwaarde NNZ 
Andersson Elffers Felix (AEF) heeft een 
onderzoek uitgevoerd naar de waarde van NNZ 
onder hulpverleners en beleidsmedewerkers. 
Daarnaast hebben zij inzichtelijk gemaakt wat 
het belang is voor een succesvolle invoering en 
duurzame borging. Belangrijkste uitkomst is dat 
professionals een grote meerwaarde zien van 
het programma Nu Niet Zwanger voor hun 
cliënten: 

• Professionals worden zich door Nu Niet 
Zwanger bewust van het belang om 
kinderwens bespreekbaar te maken. Daarbij 
voeren ze vaker en beter het gesprek over 
kinderwens met hun cliënten. 

• Professionals zien dat cliënten na het 
gesprek over kinderwens vaker een 
weloverwogen keuze maken over hun 
kinderwens. 

• Professionals zien dat leed kan worden 
bespaard bij het (ongeboren) kind, de cliënt 
en diens omgeving, als cliënten niet 
onbedoeld zwanger raken. 

De resultaten zijn hier te lezen: 
https://www.nunietzwanger.nl/nieuws/aef-
professionals-zien-grote-meerwaarde-van-nu-
niet-zwanger/  
 
 
 
 

https://www.nunietzwanger.nl/nieuws/1829-2
https://www.nunietzwanger.nl/nieuws/1829-2
https://www.aef.nl/
https://www.nunietzwanger.nl/nieuws/aef-professionals-zien-grote-meerwaarde-van-nu-niet-zwanger/
https://www.nunietzwanger.nl/nieuws/aef-professionals-zien-grote-meerwaarde-van-nu-niet-zwanger/
https://www.nunietzwanger.nl/nieuws/aef-professionals-zien-grote-meerwaarde-van-nu-niet-zwanger/
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NHG Standaard 
Sinds mei 2020 staat in de NHG standaard 
‘Anticonceptie’ van de huisartsen een expliciete 
verwijzing naar het programma Nu Niet 
Zwanger. Huisartsen wordt gevraagd te 
overwegen om kwetsbare vrouwen voor 
begeleiding en anticonceptieadvies 
naar de GGD voor het programma Nu Niet 
Zwanger te verwijzen. 
 

LinkedIn-pagina NNZ 

Op de LinkedIn-pagina van het landelijk 
programma NNZ staan zowel de landelijke als de 
regionale NNZ ontwikkelingen. Volg NNZ op: 

https://www.linkedin.com/company/nu-
niet-zwanger/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens  

• Tine Hendriks, inhoudelijk coördinator NNZ, 
sociaal verpleegkundige Seksuele 
Gezondheid VGGM 
E-mail: NNZ@vggm.nl   
Telefoon: 088 – 3555467 /  06 – 31997031 

• Annelies Diependaal van Zeeland, 
projectleider NNZ, adviseur bij Proscoop 
E-mail: annelies.van.zeeland@proscoop.nl 
Telefoon: 06 - 13614635 

 

Leden Stuurgroep NNZ regio Arnhem 

• Monique Asbreuk, Bestuursadviseur 
gemeente Arnhem 

• Jeroen Lommen, Beleidsmedewerker Sociaal 
Domein 1stroom (Duiven & Westervoort) 

• Ellen van Hees, Manager VGGM 

• Tine Hendriks 

• Annelies Diependaal van Zeeland 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of informatie? 

Meer informatie over NNZ lees je op de website van NNZ en in deze infosheet. 

Bekijk ook het NNZ-inspiratiefilmpje. 

Of neem contact op met het regioteam NNZ, via NNZ@vggm.nl 

 

 

https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/
https://www.linkedin.com/company/nu-niet-zwanger/
mailto:NNZ@vggm.nl
mailto:annelies.van.zeeland@proscoop.nl
https://www.nunietzwanger.nl/
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=58662&m=1585304387&action=file.download
https://vimeo.com/397143749/35c7831cd1
mailto:NNZ@vggm.nl

